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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay” ini menggunakan 

beberapa acuan penelitian sebelumnya. 

Hernawati (2014) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, tingkat leverage, 

dan kualitas kantor akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan sektor 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian deskriptif verikatif. Data dianalisis dengan uji regresi 

linear berganda menggunakan SPSS 20. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

variabel independen yang berpengaruh terhadap audit delay adalah tingkat 

leverage. Ukuran perusahaan dan kualitas kantor akuntan publik tidak berpengaruh 

terhadap audit delay.  

Mardiana, dkk (2015) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, holding 

company, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian verikatif. Data dianalisis dengan uji regresi linear 

berganda menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan dan holding company berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap audit delay. Sedangkan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh 

sigifikan terhadap audit delay. 
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Pitaloka (2015) meneliti pengaruh ukuran KAP, opini audit, ukuran 

perusahaan, dan profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan go public yang 

terdaftar di Index LQ 45 Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausal. Data dianalisis 

dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa opini audit, 

ukuran perusahaan, dan profitabiltas berpengaruh positif terhadap audit delay. 

Sedangkan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay. 

Penelitian yang dilakukan Cahyanti, dkk (2016) tentang pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan 

LQ 45 Sub-Sektor Bank serta Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal 

komparatif dan kuantitatif. Data dianalisis dengan uji regresi linear berganda. 

Hasilnya menunjukkan bahwa  ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. 

Abadi (2017) meneliti pengaruh ukuran perusahaan dan opini audit terhadap 

audit delay pada emiten Sub-Sektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

verikatif yang bersifat kausalitas. Data dianalisis dengan uji regresi linear berganda 

menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. sedangkan 

variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
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Widyastuti dan Astika (2017) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, 

kompleksitas operasi perusahaan, dan jenis industri terhadap audit delay pada 

perusahaan consumer goods industry dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan uji regresi linear berganda 

menggunakan SPSS 23.  Hasilnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan 

kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. sedangkan 

jenis industri tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Sesuai dengan variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitias, dan ukuran kantor akuntan publik. Berdasarkan tinjauan 

penelitian terdahulu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat inkosistensi 

atas hasil penelitian sebelumnya untuk variabel ukuran perusahaan, profitabilitias, 

dan ukuran kantor akuntan publik. Peneletian yang dilakukan Widyastuti dan 

Astika (2017), dan Abadi (2017) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay, sedangkan Hernawati (2014) menyatakan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Hal yang cukup berbeda dapat terlihat dari hasil penelitian Pitaloka (2015), 

yang menunjukkan varaibel profitabiltas berpengaruh positif terhadap audit delay, 

sedangkan Cahyanti, dkk (2016) membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. Sementara itu untuk variabel ukuran kantor akuntan publik, 

Mardiana dkk (2015) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

berpengaruh sigifikan terhadap audit delay. namun berbeda dengan hasil penelitian 

Hernawati (2014) dan Pitaloka (2015) mengungkapkan ukuran kantor akuntan 

publik tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Auditing 

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012) 

Arens, dkk (2015) mendefinisikan auditing adalah pengumpulan dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian 

antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 

 

2. Audit Delay 

Audit delay merupakan salah satu istilah bagian dari auditing yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan 

keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan 

keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan 

kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah 

tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan (Arens, 

dkk 2015). 

Menurut Ashton dkk, dalam Arifatun (2014) bahwa proses audit sangat 

memerlukan waktu yang mengakibatkan adanya audit delay yang nantinya akan 

berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Audit delay merupakan 
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lamanya waktu atau rentang waktu penyelesaian yang diukur dari tanggal 

penutupan buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. 

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang 

sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan 

pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Berdasarkan keputusan 

Bapepam-LK, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan 

yang disertai dengan laporan audit independen kepada Bapepam-LK, dan 

diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari 

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun auditor memerlukan waktu yang 

cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung 

opininya (Agoes, 2012). Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit 

(tanggal opini) ini kemudian didefinisikan sebagai audit delay  

 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecil suatu perusahaan yang dinyatakan 

dengan berbagai cara antara lain dengan jumlah kekayaan (total assets), nilai pasar 

saham, jumlah penjualan dalam satu tahun periode penjualan, jumlah tenaga kerja, 

dan total nilai buku tetap perusahaan (Amani, 2016). Total aset dipilih sebagai 

proksi dari ukuran perusahaan. Ini dikarenakan total aset lebih stabil dan 

representatif dalam menunjukkan ukuran perusahan dibanding kapitaliasi pasar dan 

penjualan yang sangat dipengaruhi oleh demand and supply (Sudarmadji & Sularto, 

2007) 



13 
 

Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan 

kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang 

memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar 

adalah badan hukum yang total aktivanya di atas seratus milyar (Bapepam, 1997). 

Faktor ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang pernah diteliti 

sebelumnya. Kebanyakan peneliti terdahulu menggunakan total assets sebagai 

ukuran besar kecilnya perusahaan. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan 

hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan audit delay. Ukuran perusahaan 

merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin cepat pelaporan, hal ini karena perusahaan memiliki 

lebih banyak sumber informasi (Arifatun, 2014). 

Carslaw dan Kaplan (1991) menggunakan total aset sebagai proksi ukuran 

perusahaan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa audit delay mempunyai 

hubungan yang berkebalikan dengan ukuran perusahaan. Hal ini terjadi karena 

perusahaan besar mempunyai pengendalian internal yang lebih baik, sehingga akan 

mengurangi kecenderungan kesalahan pelaporan keuangan yang mungkin terjadi. 

Selain itu perusahaan yang lebih besar dapat membayar audit fees lebih tinggi 

sehingga penyelesaian audit dapat lebih cepat. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kemungkinan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian 

audit. 

 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 
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modal, jumlah karyawan, dan sebagainya (Harahap, 2001). Rasio profitabilitas 

yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dengan demikian bagi investor 

jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas. Dalam 

rasio profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari seluruh 

manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan (Hanafi & Halim, 

2009) 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan adalah Return On Asset (ROA). ROA menunjukkan berapa besar laba 

bersih yang diperoleh perusahaan jika diukur dari nilai aktiva. ROA merupakan 

perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan 

(Brigham dan Houston,  2001). Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan mampu 

untuk menghasilkan laba dari asset yang dimiliki. Dengan demikian, kemungkinan 

profitabilitas yang diukur dengan ROA dapat mempengaruhi waktu penyelesaian 

audit. Alasan pemilihan ROA yaitu:  

a. Sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan modal, tingkat produk, dan tingkat penjualan, 

b. Apabila perusahaan mempunyai data industri, ROA dapat digunakan untuk 

mengukur rasio industri sehingga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain, 

c. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas setiap produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan, 

d. ROA dapat digunakan sebagai fungsi kontrol dan fungsi perencanaan, dan 

e. Dapat digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja masing-masing divisi. 
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Kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba sering 

disebut profitabilitas. Dapat dikatakan, laba merupakan berita baik (good news) dan 

perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berupa berita baik. 

Dengan demikian, perusahaan yang memperoleh laba cenderung akan lebih tepat 

waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengalami kerugian (Arifatun, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan 

Kaplan (1991), menemukan bahwa kemampuan memperoleh laba perusahaan 

mempunyai hubungan yang negatif dengan audit delay.  

Alasan yang mendorong terjadinya kemunduran publikasi laporan keuangan, 

yaitu pelaporan laba atau rugi sebagai indikator good news atau bad news atas 

kinerja managerial perusahaan dalam setahun. Menurut Ashton dkk (1987) 

perusahaan yang mengumumkan rugi untuk periode tersebut akan mengalami audit 

delay yang lebih panjang. 

 

5. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik 

yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha 

di bidang permberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2012). 

Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja 

perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya diminta untuk menggunakan 

jasa KAP untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu. Perusahaan 

menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya 

ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku 

universal yang dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm atau The Big 
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Four (Hilmi dan Ali, 2008). Adapun kategori KAP yang berafiliasi dengan The Big 

Four di Indonesia, yaitu:  

a. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing 

Satrio. 

b. KAP Pricewaterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana & Rekan.  

c. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman 

dan Surja.  

d. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan 

KAP Siddharta dan Widjaja.  

Sampai tahun 2016, Deloitte dengan pendapatan globalnya tumbuh sebesar 

5% menjadi 38.8 miliar Poundsterlling, disusul dengan PwC yang hanya naik 2% 

dengan total 37.7 milliar Poundsterlling. Posisi ketiga diisi oleh Ernst and Young 

yang pendapatannya tumbuh 3% menjadi 31.4 milliar Poundsterlling. Kemudian 

disusul KPMG yang tumbuh 4% dengan total pendapatan 25.4 milliar 

Poundsterlling. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar dorongan untuk 

menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan tepat waktu dibandingkan auditor 

dengan pendapatan yang lebih sedikit, sehingga ukuran auditor pun semakin besar 

(Alwahdy, 2018) 

Oleh karena itu, audit delay juga akan dipengaruhi oleh ukuran auditor. Hal 

ini sejalan dengan pemikiran Ashton dkk (1987) yang mengungkapkan bahwa lama 

audit delay akan lebih pendek bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang 

tergolong besar. Dengan demikian, ukuran auditor kemungkinan dapat 

mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan. 
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C.  Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil penelitian Apriyana (2017), Ukuran perusahaan dapat 

dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Hal yang mendasari hubungan 

antara ukuran perusahaan dengan audit delay adalah semakin besar total aset suatu 

perusahaan maka semakin pendek audit delay dan sebaliknya. Perusahaan besar 

akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan 

yang mempunyai ukuran perusahaan yang lebih kecil. Hal ini disebabkan 

manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki sistem 

pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan 

laporan keuangan, kemudian memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan 

atas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Delay. 

 

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil penelitian Zebriyanti (2016), tingkat profitabilitas yang 

lebih rendah dapat memacu kemunduran publikasi laporan keuangan perusahaan. 

Auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses 

audit, yaitu dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan 

kemungkinan adanya masalah financial atau fraud management dalam perusahaan 

tersebut. Kondisi demikian yang membuat rentang waktu penyampaian laporan 

keuangan audit menjadi semakin panjang. Berdasarkan penelitian. Berdasarkan 

penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
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H2 : Profitabilitas Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Delay. 

 

3. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay  

Berdasarkan hasil penelitian Pratama (2015) membuktikan bahwa ukuran 

KAP diukur dari besar kecilnya ukuran KAP yaitu KAP the big four dan non big 

four. Dimana KAP big four cendrung untuk lebih cepat dalam menyelesaikan tugas 

audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan KAP non big four. Hal ini 

diasumsikan bahwa KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat 

mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga 

memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu dan memiliki dorongan 

yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga 

reputasinya. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : Ukuran Kantor Akuntan Publik Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Delay. 

 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Kantor 

Akuntan Publik Terhadap Audit Delay 

Berdasarkan hasil penelitian Azhari dkk (2014) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan hasil penelitian 

Arifatun (2014) membuktikan profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan hasil penelitian Zebriyanti (2016) membuktikan ukuran kantor 

akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay.  Berdasarkan hasil penelitian 

Mardiana, dkk (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay. Berdasarkan hasil penelitian Amani (2016) membuktikan 

dalam penelitiannya, bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim dkk (2017) membuktikan 

bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 :  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik, 

Berpengaruh Terhadap Audit Delay. 

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran (2011), mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, dengan 

demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar 

dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”. Berikut  kerangka  pemikiran  

penelitian  ini  ditunjukkan  pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Kerangka pemikiran 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Ukuran KAP (X3) 

Audit delay (Y) 


